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Scene 1: NUTID. SCEN. EXT. MELLANSTOR SVENSK STAD. GATA. KVäLL. P.4

! - 
Teater har mycket mer högkulturell status. Jag skulle 
lättare kunna nå mina föräldrar med film - teater är inte 
tillgängligt på samma sätt.
(filmregistudent)

Filmen har högre status. De som har en större konstnärlig 
integritet söker sig till teatern.
(filmproducent kvinnlig)

Scene 1: NUTID. SCEN. EXT. MELLANSTOR SVENSK STAD. GATA. KVäLL. P.4

! - "så finns den här manliga genimyten. Det finns säkert 
kvinnliga genier, men man talar inte om dem på det sättet. 
man talar inte om kvinnliga genier som genier. Det finns de 
som blir så upprörda när en man inte får göra låmgfilm, men 
jag hör inte det när det är en kvinna." 
(konsulent kvinna) 
ur Om kvalitet - Synen på kvalitetsbegreppet inom 
filmbranschen
wift Sverige, 2007.

Scene 2: DåTID. SCEN EXT. SKOLGåRD. DAG P.7

! - Många av kvinnorna som sedan sökt filmregi beskriver en 
känsla av självvalt utanförskap, och en längtan till 
storstaden. 
(författarens kommentar)

Scene 5: DåTID. SCEN. INT. HEMMA HOS JONNA. V-RUM. KVäLL P.9

! - Drygt två tredjedelar av de 14 unga kvinnorna jag 
intervjuat har medelklassbakgrund.

De som har arbetarklassbakgrund har haft en föräldrar med 
kulturintresse som de ägnat tid vid sidan av det som 
skaffat familjen mat på bordet. 

Av de 10 kvinnor som gick eller skulle söka filmregi hade 
endast en föräldrar som arbetat som konstnär. Den studenten 
gick i Göteborg.

De 3 kvinnor som gick teaterregi hade en eller två 
föräldrar som antingen arbetade som konstnär/skapande eller 
var mycket högutbildade. 
(författarens kommentar)
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Scene 12: DåTID. SCEN INT. SKOLA. HOS SYO P.14

! - För flera av de fjorton har viljan/längtan efter till 
något annat, att de känt sig annorlunda utan att de för den 
delen varit särskilt kulturintresserade, och inte riktigt 
passat in i den vanliga miljön, fått dem att satsa på 
mediagymnasium. Så har de där hittat en fristad i och med 
teatern och därifrån startat en konstnärlig karriär. En av 
kvinnorna sattes i teaterskola av sina föräldrar därför att 
de tyckte hon var för blyg vilket gjorde att hon istället 
för att satsa på en mer trygg karriär valde filmen.
(författarens kommentar)

Scene 19: DåTID. SCEN. INT. BIO. KVäLL P.19

! - "Det var teatern som gällde och jag var helt besatt av 
Susanna Osten när jag var 15 för att jag älskade teatern. 
Och så såg jag en film som hette Skyddsängeln, och den är 
startskottet, jag låg och kollade och tänkte ”det här ska 
jag hålla på med. Men då tänkte jag inte regissör, utan då 
var det skådis, samtidigt så var jag väldigt besatt av 
henne, inte av skådisarna, jag skickade brev till henne och 
fick svar."
(fd filmregistudent)

Scene 34: DåTID. SCEN INT TEATERN. KVäLL P.25

! - "Jag sökte scenskolan när jag kom hem men sprack i 
första och blev helt knäckt efter det och så hjälpte jag en 
annan tjej som skulle söka som kom in men då insåg jag ju 
inte att det kanske fanns en kvalitet i det, utan då var 
jag bara bitter." 
(fd filmregistudent)

Scene 37: DåTID. SCEN. INT. KONSUM. OMKLäDNINGSRUM. DAG P.26

! - "Jag har hört …(om filmen, förf.not) Det kommer in unga 
pojkar som inte har ett språk … men de har en begåvningen i 
bildberättande. Men de kan inte beskriva sin egen kunskap. 
Det ska ner på bild så att säga. Jag tror det kan vara ännu 
mer koder i teatervärlden och att driva och entusiasmera en 
grupp skådespelare i ett repetitionsarbete i 8-10 veckor 
kräver oerhört mycket kunskap om psykologi med mera… och 
därför får vi aldrig in killen från gatan, det funkar 
inte."
(Teaterproducent, man)
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Scene 43: DåTID. SCEN. INT. FILMINSPELNING. KONTOR. MORGON. P.28

! - "Det stannar någonstans. Så blir man väldigt viktig för 
organisationen."
Hon förklarar att kvinnor blir viktiga kugghjul i 
organisationen,"man ska finnas där som något stadigt, en 
person som får allt att funka. Att röra sig framåt, att få 
ansvar för ett större område eller fatta stora beslut, det 
är betydligt svårare. 
(konsulent kvinna)
ur Om kvalitet - Synen på kvalitetsbegreppet inom
filmbranschen, wift Sverige, 2007.

Scene 43: DåTID. SCEN. INT. FILMINSPELNING. KONTOR. MORGON. P.29

! - "Till teatern kommer man via intresse för humanistiska 
ämnen. Och vidare är det så att tekniken befinner sig på 
inspelningsplatsen. Generellt så hamnar de oerfarna 
killarna som c-foto eller el-ass och tjejerna som 
produktionsassistenter och med andra kontorssysslor. Vägen 
till regiyrket går inte via kontoret, regiyrket ser man och 
lär sig/får lust till om man är ute på inspelningsplats."
(teater-och filmregissör, manlig)

Scene 46: DåTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG P.30

! - "Jag kom att tänka på en grej, du ställde frågan om det 
fanns ngn gång då det inte kändes jämställt då finns det en 
sak som vi har pratat om ganska mycket. Den annorlunda 
behandling som kille och som tjej av examinatorerna.
Vi har ju såna här examinationer och där kan jag känna att 
man fick ganska annorlunda bemötande, blyghet behandlades 
väldigt olika. Min blyghet sågs mycket mer negativt än mina 
manliga klasskamraters blyghet – det är gulligt med blyga 
killar men inte med blyga tjejer."
(filmregistudent)

Scene 53: DåTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. KVäLL P.35

! - "Jag blev uppringd av en kille nyligen som sökte DI, 
som intervjuade mig – han skulle göra andra provet och 
frågade mig jättemycket hur det var och han kom in. Och det 
har jag hört fler som säger, de blir uppringda av många 
unga killar men nästan aldrig av tjejer."
(fd filmregistudent)
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Scene 58: DåTID. SCEN. EXT. FILMINSPELNING. DAG P.36

! - "För att göra film krävs ett stort svällande ego, 
Gudskomplex och dålig självinsikt. Egenskaper som färre 
kvinnor än män har”

Så svarade Maria Blom(regissör till Masdjävlar och Nina 
Frisk) vid ett tillfälle när hon fick frågan varför det är 
så få kvinnor som regisserar film. 
(författarens kommentar)

Scene 61: DåTID. SCEN. INT. BIO RIO. FOAJE. KVäLL P.38

! - "I medeltal har denna grupp
ett barn, att jämföra med svenska kvinnor i samma 
åldersgrupp som i genomsnitt har 1,8 barn. Manliga 
bildkonstnärer födda mellan 1920-1960 har däremot i snitt 
2,3 barn vilket är fler än den övriga manliga befolkningen 
i samma åldersgrupp som har 1,9 barn." 
ur Familjebildning och konsnärskapets fria vingar av Marita 
Fliesbäck ur Tidskrift för genusvetenskap nr 4

Scene 77: DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. HALL. … P.47

! - "Det är ju kolossen danska filmskolan, så sätter man DI 
i den lådan för dom liknar varandra. Jag tyckte filmskolan 
var skum, men jag blev väldigt glad när jag kom in och 
började se strukturen på skolan,  Men Hade jag fått välja 
fritt Jag hade valt DI - utifrån namnet."
(filmregisstudent)

Scene 81: DÅTID. SCEN. INT. ANTAGNING. GTB P.49

! - "A good director knows how to keep demanding more from 
the cast and crew while making each person feel special and 
valuable to the whole.” ”For all this you need the self-
knowledge, humility, and toughness that commands respect in 
any leader. You will have to know your troops, lead by 
example and understand how to fullfill the emotional, 
psychological, and intellectual needs of the common person 
– that is, your audience." 
(Michael Rabiger, Directing, 2003 Focal press,)

"The director, as a captain of the ship, has the task of 
creating an environment and casting his film (and by 
casting I mean all artists on the film, not just the 
actors) in such a way as to assure the best possible 
collaboration."
( Mark Travis, Directing Feature films, 2002, Michale Wiese 
productions)

Deras texter är på inget sätt uttalat riktad till män. 
Tvärtom välkomnar åtminstone en av författaren de 
förändringar i branschen som gör att fler kvinnor har 
möjlighet att göra film, för det är viljan och begåvningen 
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att berätta som är det viktigaste. Men på inspelningen är 
det ändå en kamp, ett krig där trupperna ska ledas med fast 
hand.
(författarens kommentar)

Scene 81: DÅTID. SCEN. INT. ANTAGNING. GTB P.49

! - "Medvetenheten är uttalad väldigt stor på skolan - 
vilket ibland gör, om folk gör dumma saker, så finns det 
ingenstans att gå med det, vem ska man gå till om alla 
tycker att de gör rätt? Och skolan är extremt liten. Sen är 
det ju positivt att man är extremt medvetna, men om det 
händer något, för det har det ju gjort, man tänker: är det 
här verkligen helt jämställt, då vet man inte riktigt vad 
man ska göra. Eftersom skolan är så uttalat jämställd, och 
de dumma finns utanför och det är ett litet farligt sätt 
att se på saken." 
(filmregistudent)

Scene 82: DÅTID. SCEN. INT.  ANTAGNING. STUDIO. DI. DAG P.49

! - "Jag sökte för att - det var en status grej, man kände 
sig utanför om man inte kom in - och det gav kontaktnät det 
så… och det gav fokus och jobba med sina egna filmer 
istället för att jobba med annat och göra film på fritiden. 
Skolan har gjort att jag har kunnat formulera mig kring vad 
jag pysslar med men framför allt är det en stämpling.
Kommer jag in på skolan blir jag regissör. Men den där 
bilden av att allt löser sig efteråt när man kommer in på 
skolan det inser jag nu att det inte gör."
(filmregistudent)

Scene 83: DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. DAG P.49

! - Vid de tre senaste antagningarna till Dramatiska 
institutets filmregiutbildning har andelen kvinnliga 
sökande varit 24%(-05),29%(-07)31%(-09) och 28%(-12). 
Motsvarande siffror för teaterregiutbildningen har under 
samma period varit 65%(-05), 64%(-07), 59%(-10), 72%(2012) 
och 74%(2014).
(författarens kommentar)

Scene 83: DÅTID. SCEN. INT. JONNAS LGH. DAG P.49

! - Varför de som inte söker inte söker. 

En av studenterna på preparandutbildningen jag ansvarade 
för har kurdiskt ursprung. Han meddelar en dag att han 
förstår hur det var att vara tjej och att han förstått det 
efter han inlett en karriär i filmbranschen. Han pratar om 
nästa antagning till StDH och reflekterar över att det ju 
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nyligen gått en kurd i filmklassen så varför skulle de ta 
in en kurd till så snabbt efteråt. Är det ens någon idé att 
söka? Rimligen borde en annan underrepresenterad grupp gå 
före.

På samma sätt upplever många kvinnor filmbranschen, har en 
kvinna fått pengar nyligen är det ingen idé att söka stöd 
för nu är den kvoten fylld. Många av kvinnorna jag pratat 
med inför det här projektet säger sig ha varit relativt 
omedvetna om sitt ”kön” innan de kom in på skolan, men att 
det nu blivit mycket tydligt och dessutom förknippat med 
problem.”

(författarens kommentar)

Scene 86: DÅTID. SCEN. INT. FILMSKOLA. DAG P.52

! - "Geniförklaring handlar om vem som pratar om varandra – 
kvinnor måste prata om de bra kvinnorna för att kvinnorna 
ska synas."
(teaterregistudent)

Scene 87: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG. P.52

! - 
”Forskningen visar att de värderingar och processer som 
leder till att yrken blir könsmärkta och könssegregerade 
inte förändras särskilt mycket då kvinnor blir fler på ett 
tidigare klart mansdominerat område”

Ur Vägar till en öppnare arbetsmarknad, Sid 102

Scene 92: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. PRODUKTIONSRUM. P.55

! - "När jag ser mig omkring verkar jag sakna en typ av 
kaxighet som behövs i den här branschen. Orkar jag med ett 
yrke som jag måste vara så här. Som jag också ser på 
utbildningen, orkar jag?” 
(Sökande till filmregiutbildningen på Stdh.)

Scene 92: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. PRODUKTIONSRUM. P.56

! - "Jag skulle pitcha min ide om en dotter och en mor och 
så sa jag att det lika gärna kunde vara en pappa och en 
son(för att jag trodde de tyckete det var en kvinnofilm) 
och jag märkte att jag försvagade min egen ide."
(Sökande till filmregiutbildningen på Stdh.)
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Scene 96: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. LäRARENS RUM. DAG P.60

! - "Jag får höra av min lärare att jag måste ta mera plats 
samtidigt som jag ska hitta mitt eget sätt, men jag är inte 
någon som tar så mycket plats – Jag vet inte riktigt vad 
jag ska vara hur jag ska bete mig.”
(filmregistudent)

Scene 96: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. LäRARENS RUM. DAG P.60

! - "Jag blev medveten om att jag är kvinna när jag började 
med film och att det är ngt konstigt – jag är kvinnlig 
filmskapare helt plötsligt.”
(filmregistudent)

Scene 96: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. LäRARENS RUM. DAG P.61

! - "Vi problematiserar vår roll som kvinna – vi måste få 
sluta med det och se till strukturerna."
Ur Det ordnar sig, teorier om organisation och kön av Anna 
Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag. sid 
32.

Scene 96: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. LäRARENS RUM. DAG P.61

! - …”medan kvinnorna inte utmanar yrkenas könsmärkning 
utan istället tar tag i sin egen föreställning om sitt 
kön."
ur Vägar till en öppnare arbetsmarknad sid 107

Scene 98: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG P.62

! - 
"Vi hade inte några genusdiskussioner överhuvudtaget. Jag 
hade tyckt att de diskussionerna hade behövts när vi 
diskuterade hur vi gestaltade kvinnor och män i våra 
manus/filmer. Vad jag däremot inte hade velat prata för 
mycket om är hur det är att vara kvinna och regissör 
(möjligen någon gång men inte hela tiden). När någon gång 
på gång påpekar att det är svårt för kvinnor så finns 
risken att man hamnar i ett underläge man inte själv valt. 
Det är som om någon gång på gång skulle säga att du 
stammar. Till slut finns risken att du börjar stamma."
(fd filmregistudent)
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Scene 98: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. DAG P.62

! - "Det irriterar mig att det plötsligt blir en issue, den 
här frågan om kvinnliga dramatiker, om dom är bra. När vi 
läser kvinnliga författare säger man ”Den här är av en 
kvinna och den här är bra!”. Varför säger du det?  (…)Måste 
du säga det verkligen? Det är så himla förnärmande. Och du 
gör så på en skola som består mestadels av kvinnor. Det är 
inte att bygga upp ett förtroende. (..)Det borde inte vara 
en issue, jag tycker det är fånigt."
(teaterregistudent)

Scene 103: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. STUDIO. DAG P.63

! - Icketraditionella val både upplevs olika och har olika 
konsekvenser för kvinnor och män. Män i kvinnoyrken möts 
med förväntningar om att de kan tillföra något positivt 
både yrkesmässigt och socialt, även om deras val kan skapa 
osäkerhet och misstro, speciellt i fråga om deras sexuella 
läggning, medan kvinnor i mansyrken ofta måste bevisa sina 
yrkeskunskaper och sitt personliga värde.
Ur Vägar till en öppnare arbetsmarknad,  Sid 104

Scene 109: DÅTID. SCEN INT. SKOLA. GENUSWORKSHOP. P.63

! - "Vi hade en genusworkshop och sen inget mer. Så har man 
checkat av det i läroplanen. Jag tycker inte vi ska ha en 
genusworkshop, det ska finnas där hela tiden. Jag tyckte 
inte den var så bra för det är så man alltid har diskuterat 
genus och det är alltid samma argument. De flesta killarna 
i vår klass anser inte att de är machokillar och då kan man 
inte anklaga dem för det får då tar dom inte till sig det – 
det var det som var det största problemet, killarna 
blockade. En sån workshop gjorde oss till offer och 
killarna till förövare. Det är två inblandade vid förtryck.
Man vill diskutera på högre nivå, varför låter jag mig bli 
behandlad på det här sättet tex. Vända på det lite. Inte så 
att det är tjejernas fel."
(filmregisstudent)

Scene 112: DÅTID. SCEN. INT. SKOLA. TEATER. KVäLL P.65

! - "En manlig kollega sa till mig; prata inte så mycket om 
jämställdhet.” och menade det är inte bra för karriären.” 
(filmregistudent)

Scene 130: DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 5 P.74

! - "Många är kvinorna i nöjesindustrin som uttalat åsikter 
att det inte är männen som är problemet, det är kvinnorna. 
Männen är trevliga och stöttar, kvinorna konkurrerar. Få 
reflekterar över varför det i så fall ser ut så.
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Jag ser nog att det är svårare att bli tagen på allvar på 
en gång, man har en blick i den här kulturen som går ut på 
att där en man per definition vet vad han håller på med, 
medan man hela tiden ifrågasätter kvinnor, vet hon 
verkligen vad hon håller på med?” 
(teaterregistudent)

Scene 131: DÅTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. DAG P.75

! - "Jag har satt en 30-årsgräns. Har jag inte lyckats då 
gör jag något annat. Faller tillbaka på betyg.” 
(filmregistudent)

Scene 132: DÅTID. SCEN. INT. SLUTFILM.  DAG 6 P.76

! - "Utbildning av alla A-funktioner, arbetsledaransvaret 
har vi förbisett. Vi är praktiker så vi har inte ens någon 
teori om hur vi gör utan vi gör som vi alltid har gjort – 
gör man som man har gjort jämt då blir det mer män än 
kvinnor
Vi bör diktera hur de olika chefsjobben ut, chefer för en 
del av teamet och jag som producent förväntar mig att de 
tar ansvar. Titta på detta och tydliggöra hur rollerna ser 
ut och då kan det vara mycket lättare för en kvinna för att 
förhålla sig till vad som förväntas." 
(filmproducent, man)

Scene 134: DÅTID. SCEN. EXT. SLUTFILM.  DAG 8 P.78

! - 
”…det  föreligger det en motsägelse i att vara ledare och 
kvinna eftersom våra föreställningar  om ledarskap är så 
präglade av våra föreställningar om manlighet.”

”Kvinnor på en högt uppsatt position är i minoritet , 
vilket leder till en avvikarposition.”

”Eftersom kvinnan blir extra synlig är hennes benägenhet 
att ta risker lägre än hennes manliga kollegor då dessa 
inte har strålkastarljuset"

Ur Det ordnar sig, teorier om organisation och kön av Anna 
Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag.

Scene 144: NUTID. SCEN EXT. JONNAS FöRäLDRAHEM. KVäLL. NUTID P.84

! - 
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Scene 145: DÅTID. SCEN. INT. SFI. BIOGRAF. KVäLL P.85

! - Enligt statistiken från SFI är det endast 12% av de 
debuterande långfilmsregissörerna som har gått 
filmregiutbildning. Varför tar sig inte de 
filmskoleutbildade regissörerna in på långfilmsmarkanden i 
högre grad? Eller, vad konkurrerar de med? Är 12% lite? 
Borde det vara 70% av filmdebutanterna som gått filmskola? 
Vad är rimligt? När 300 söker regiutbildningen och 4 kommer 
in, var tar de andra vägen? Ger de alla upp, eller söker 
sig en del av dem andra vägar? 
(författarens kommentar)

Scene 145: DÅTID. SCEN. INT. SFI. BIOGRAF. KVäLL P.86

! - "När män snackar om att kvinnor är sämre så tänker jag 
att de är för korkade för att fatta att de har fel och de 
även är för korkade för att fatta att de är en del av en 
struktur de inte vill erkänna existerar. Å andra sidan kan 
det ge mig lite jävlaranamma känsla när jag hör allt sånt 
snack och att jag ska bevisa det motsatta.”
(filmregistudent)

Scene 145: DÅTID. SCEN. INT. SFI. BIOGRAF. KVäLL P.86

! - ”Norrlandsoperans konstnärliga ledare varnar också för 
en alltför benhård och schematisk tillämpning av olika 
direktiv, som jämställdhet eller mångfald. En sådan 
tillämpning kan enligt honom äventyra den konstnärliga 
kvaliteten och leda till en alltför ”politiskt korrekt 
produktion.”  
 Ur Att välja och välja bort av Yael Feiler

Scene 146: DÅTID. SCEN INT. SFI. KVäLL P.86

! - 
” att det finns gott om kvinnliga aspiranter till att göra 
film är rookieprojektet ett exempel på. Hösten 2009 
anordnade SFI rookieprojektet där fem bidrag skulle väljas 
ut att få bidrag till att bli en färdig film. Få kvinnliga 
gjorde att de ansvariga öronmärkte det femte och sista 
projektet till endast kvinnliga sökande. 78 ansökningar kom 
in, vilket var mer än dubbelt så många ansökningar som hade 
kommit in på de fyra andra omgångarna”

Ur Som man ropar får man svar, Handelshögskolan Stockholm 
Examensuppsats
Moa Gammel och Kristina Persson
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Scene 148: DÅTID. SCEN. INT. MöTE. DAG P.86

! - "När det gäller film så är tid kontra ekonomin en 
aspekt som möjligen kan skapa ett klichétänkande typ, som 
vissa regissörer tyvärr ger uttryck för: En filminspelning 
är som en fältmanöver. Då är det nog väldigt lätt att hamna 
där; i det konservativa tänkandet. ” 
(filmregissör, man)

Scene 149: DÅTID. SCEN. INT. MöTE. DAG P.86

! - "Trots utomståendes brist på förståelse inför valet av 
en konstnärlig karriär påpekar de intervjuade att 
konstnärer i skenet av sin artistiska halo har en viss 
generell social status. ”

"Alla vill bli rockstjärnor, säger Siiri apropå det stora 
antalet sökande till den konsthögskola där hon arbetar som 
professor. Med den etiketten ger hon konstnärskapet en lätt 
kommersiell, populistisk klang, för att framhålla att yrket 
alltmer kommit att handla om att skaffa sig en idolstatus, 
att det blivit mer väsentligt att kunna marknadsföra sig 
som person än att framhäva sin produktion." Men Siiri 
raljerar inte över konsten att kunna etablera sig, utan 
konstaterar att även det kräver;  "...vissa 
kvalifikationer, men det är inte alla bra konstnärer som 
har dessa."

Ur Att lära sig konstens regler - En sociologisk studie av 
osäkra framtidsinvesteringar av Marita Flisbäck Sid 135

Scene 150: DÅTID. SCEN. EXT. GATA. DAG P.87

! - 
"Jag känner lite så här att jag har utbildat mig till att 
bli arbetslös(skratt). Jag försöker att inte tänka på hur 
branschen och framtiden ser ut för jag är rädd att jag blir 
bitter innan jag kommer ut …men man känner att det är 
svårt.. det skrämmer. Jag tror att tjejer är mer rädda för 
att misslyckas - får då får man stämpeln att man är dålig 
medan killar är bra ändå. De gjorde bara en dålig film. Man 
får inte visa sig svag."
(filmregistudent)

Scene 151: DÅTID. SCEN. INT. MöTE. DAG P.87

! - "inom organisationsforskning har forskare visat att 
urvalsprocesser,tex i samband med rekrytering och 
befordring, kännetecknas av informalitet både när det 
gäller själva tillvägagångssättet och kriterierna som man 
använder. Informaliteten ger ett minskat 
rekryteringsunderlag, och skapar en blindhet för dem som 
inte redan ingår i de aktuella informella nätverken!"
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Ur Om kvalitet - Synen på kvalitetsbegreppet inom
filmbranschen, wift Sverige, 2007.

Scene 156: DÅTID. SCEN. INT. SFI. HOS KONSULENT. DAG P.90

! - "det har man ju hört lite när det gäller kvotering, att 
hur ska det gå med kvaliteten? Det låter ju otroligt korkat 
tycker jag, för alla (säger ju) att det är så dålig 
kvalitet på svesnk film så varför skulle det bli sämre av 
att ändra på någonting?" 
(konsulent kvinna)
Ur Om kvalitet - Synen på kvalitetsbegreppet inom
filmbranschen, wift Sverige, 2007.

Scene 156: DÅTID. SCEN. INT. SFI. HOS KONSULENT. DAG P.90

! - ”En annan traditionell uppfattning”(…) som påverkar 
jämställdhetsarbetet negativt är att kvinnliga dramatiker 
brister i självförtroendet: kvinnliga dramatiker ”skyddas” 
därför från ”svåra utmaningar” som exempelvis 
pjäsbeställningar för teaterns stora scener, vilket gör det 
svårt att bevisa motsatsen. ”
Ur Att välja och välja bort av Yael Feiler

Scene 157: DåTID. SCEN. INT. SFI. FOAJé. DAG P.90

! - ”De senaste elva åren har alla julkalendrar regisserats 
av män. Under de senaste 20 åren har bara två kalendrar 
haft en kvinnlig regissör. 
- Jag kan inte svara för de senaste 20 åren, bara de fyra 
år jag haft ansvar för. Problemet är att samhället satsar 
för lite på kvinnliga regissörer, så det finns för få"
 säger Kristina Colliander, programchef på SVT barn och 
ungdom i Stockholm.”
Ur "Idel män får göra SVT:s julkalendrar" SVD 29 november 
2012.

Scene 157: DåTID. SCEN. INT. SFI. FOAJé. DAG P.91

! - "Källarfilm - det är inspirerande att det görs och det 
har börjat finnas i mitt huvud - hitta en enkel historia - 
gå in med privata pengar - men jag har inte de resurserna.
Det har kanske med min ålder att göra också - om jag hade 
kommit in i yrket tidigare hade jag kanske tänkt på att 
göra det. Den producent jag jobbar med klarar inte av att 
ha gratispersonal. Hon skäms."
(fd filmregistudent)
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Scene 160: DåTID. SCEN. INT. CAFé. DAG P.91

! - "Alltså om man inte lyckas förstå det spel man behöver 
spela och de risker man tar, nöts man snart ner och väljer 
något annat.
Betyder detta att de var undermåliga konstnärer, eller kan 
det finnas en struktur byggd av de med makten, en snårskog 
av regler som inte är självklara för alla.
För Linda var det svårt att se hur konstskolans utbildning 
skulle kunna ge rimlig ekonomisk utdelning i framtiden. 
Riskerna tog överhanden. I polisutbildningen kände hon sig 
mer delaktig, anpassade sig i ett genuint intresse för 
arbetet och hade resurser nog att anamma de regler som 
gällde. Elever på konstutbildningen sökte nå en position 
som unika yrkesutövare. Vid polishögskolan skulle man lära 
sig utföra sina yrkesuppgifter efter all- männa regler."

Att lära sig konstens regler- En sociologisk studie av 
osäkra framtidsinvesteringar av Marita Flisbäck sid 146

Scene 164: DåTID. SCEN. EXT/INT. KONTOR. KONSUM. DAG P.92

! - Jag har inte problem (även om det skulle kännas lite 
tungt) att göra jobb som inte är filmrelaterat om jag vet 
att jag har som mål att göra en film sen och bara har 
jobbet som ett sätt att försörja mig. Skulle jag däremot 
hamna utanför branschen och inte få några filmjobb på flera 
år så skulle jag givetvis tycka att det var ett 
misslyckande att ta ”ett vanligt jobb” eftersom jag har 
utbildat mig och ägnat i princip hela mitt vuxna liv att 
arbeta med film. Jag gör hellre mina egna projekt än 
projekt jag inte känner någon lust inför (och saknar jag 
lust så har jag svårt att se att regijobbet skulle ge mer 
än att till exempel jobba på Konsum).” ”Därmed inte sagt 
att jag inte skulle kunna göra ”hantverks” jobb men då 
måste jag gilla projektet och se det som en utmaning. Här 
tror jag inte det skiljer sig så mycket från män till 
kvinnor bara att kvinnor mycket mer sällan blir tillfrågade 
hantverksjobben. Försökte SVT till exempel leta upp en 
kvinna som skulle regissera Våra vänners liv?”
(fd registudent)

Scene 165: DåTID. SCEN. INT. JONNAS OCH JONATHANS LGH. KVäLL P.97

! - Undantagstillståndet

Det är en fantastiskt vacker dag i maj 1995 och utsikten 
från bergsluttningen är hisnande. Konvojen vi liftar med 
för att ta oss mellan Kroatiska kusten och Staden Tuzla i 
Bosnien Herzegovina, har stannat och vi kliver ur bilen. 
Det har varit varmt och svettigt eftersom bilens AC inte 
längr efungerar. Vi får äntligen möjlighet att ta av sig 
den tunga och varma skyddsvästen vi haft på oss i bilen. 
Jag strosar lättad längs med vägen. Vår, i sammanhanget, 
lilla bil,  Volvo combi 742 omgärdas av ca 30 stora vita 
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långtradare fulla med förnödenheter. Ryktet om varför vi 
stannat beskriver en bilolycka längre fram och FN-
personalen försöker hjälpa till att få bort hindret. Vi är 
dock långt bak i kön och ser ingenting av detta. 
Att så många långtradare står hoppackade på detta sätt är 
en ovanlig situation. De kritvita långtradarna med texten 
UNHCR tydligt redovisat på alla sidor har vanligtvis order 
att alltid åka fem och fem med många kilometer i mellan, 
detta för att inte verka för provocerande då de passerar 
områden som är i krig med Bosnien, med bilar fulla av saker 
som även de skulle behöva. Men i och med stoppet har alltså 
sex konvojer klumpats ihop på ett mycket olyckligt sätt. Vi 
har en bergsluttning bakom oss, en vacker grön dal nedanför 
oss och bakom den dalen en ny bergkam.
Det är skönt att sträcka på benen. Vi får också tillfälle 
att fylla på vår kylare med vatten. Bilen har varit på väg 
att koka flera mil men vi har inte haft någon möjlighet att 
stanna eftersom vi då skulle blockera de mycket smala och 
dåligt underhållna vägarna för långtradare bakom oss. 
Dealen med långtradarchaufförerna är att antingen hänger vi 
med i tempot eller så blir vi lämnade åt vårt öde. Stannar 
bilen puttar de oss av vägen och lämnar vår bil, och dess 
värdefulla packning menad för ett ungdomshus i Tuzla, i ett 
dike.
Då hörs ett ljud jag känner igen men ändå inte riktigt kan 
placera. En kraftig smäll på avstånd, jag hinner gissa att 
det kommer från bergkammen bakom den idylliska dalen. 
Ljudet efter smällen är egentligen än mer obegripligt men 
jag fattar genast vad det är. Ett tjutande, hissande ljud 
som kommer närmare. Jag förstår att en granat är på väg. 
Den slår ner en bit bakom oss uppe i bergsluttningen. 
Samtidigt som granaten som just passerat våra huvudet slår 
ner slänger jag mig ner på marken. Var är min hjälm, var la 
jag skyddsvästen? Idiot! De ligger i volvon. Jag krälar på 
mage bakom bilarna för att ta mig fram till min 
skyddsutrustning. En ny granat är på väg. Ljudet som gör 
att du vet att döden kan vara på väg men du kan inte skydda 
dig eftersom du inte vet var den kommer att slå ner. Nu är 
jag nästan framme vid volvon och den imaginära tryggheten. 
Då slår en ny granat ner bara ca 10 meter bakom mig. En 
krevad av grus regnar över mig och bilen men då 
jordunderlaget varit så mjukt gräver sig granaten neråt och 
det kommer inget splitter. Jag tar mig in i bilen och 
sliter ut min skyddsutrustning. Liggande på marken kränger 
jag på mig skyddsvästen. Det har gått ca 30 sekunder sen 
första skottet avlossades.
Vi hör någon skrika att vi ska ta oss in i våra fordon. 
Granater visslar förbi oss. Vi trycker oss in i bilen, och 
konvojen är snart i rörelse. Det som tidigare hindrat vår 
framkomst är tydlig undanröjt. Kanske är någ0n puttad i 
diket.
Vi sitter helt tysta i bilen. Ingen har brytt sig om 
säkerhetsbältet och det tickar intensivt från bilens 
varningssystem som tycker att vi borde skydda oss. Jag är 
här och nu, undrar varför jag utsätter mig för detta och 
inom mig längtar jag efter mamma och pappa. Men jag skriker 
inte, jag bara uthärdar. När vi kommer ner från bergkammen, 
500 meter längre ner längs vägen och passerar den lilla by 

ER VER 3 -- SCRIPTNOTE REPORT 1 4

14-02-25



där något tidigare blockerat vår väg ser jag bybefolkningen 
som tittar efter oss när vi far förbi i hög fart. 
Granaterna kommer sluta falla när vi försvunnit.
De ligger inte på marken med händerna över huvudet. Det ser 
ut som livet pågår som vanligt. Det är så tydligt att 
situationen med granaterna är framkallad av våra bilar. 
Ett antal timmar senare anländer vi i Tuzla. Långtradarna 
kontrolleras. Några plåtskador och några spruckna 
bilfönster. En rutinerad chaufför konstaterar “Hade de 
velat träffa oss hade de gjort det.”

Det var staraten på en sju månader lång vistelse i ett 
undantagstillstånd som kallas krig. Jag anpassade mig till 
ett helt onormalt tillstånd för att jag skulle kunna leva. 
När flyglarmet gick ställde jag mig i en port. Jag trotsade 
utegångsförbud och drömde om att besegra motståndaren. Jag 
var här och nu och inget annat betydde något, morgondagen 
kunde vara den sista, om inte för mig så för mina vänner 
vid fronten. Den enda gången jag kommer i närheten av den 
känslan av undantag och känsla av ett NU är när jag gör 
film. Det vardagliga ekorrhjulet är borta, alla måsten 
förutom filmens tillblivelse är viktigt, man andas film, 
diskuterar filmen, den lilla vardag som ändå lyckas sippra 
in i springorna är ändå långt borta och relativt oviktigt, 
för livet har tagit en paus.
(författarens kommentar)

Scene 167: DåTID. SCEN. INT. SFI. FOAJé. DAG P.98

! - 
Att riskera något, det är kvalitet!!
(filmregistudent)

Scene 171: NUTID. SCEN. EXT. MOTORVäG. KVäLL. NUTID. P.102

! - Ingen av de fjorton kvinnorna jag intervjuade, som var 
på väg in, som gick eller som just gått ut skolan, hade 
hunnit få barn så deras svar är rent hypotetiska. Det som 
nästan alla hade gemensamt var att frågan om barn och 
möjligheten att kombinera detta med yrket som regissör var 
något de funderat på redan innan de är etablerade och 
yrkesverksamma på heltid.
De funderar en hel del på vem de vill vara, man är antingen 
närvarande mamma som måste göra avbrott i karriären eller 
så får det vänta.  Endast ett fåtal sätter konsten före 
familjen, dvs att familjen får anpassa sig istället för 
tvärt om, vilket dock inte innebär att de inte vill ha barn 
men de kan inte tänka sig att offra sin karriär. Detta 
kräver naturligtvis en man som ställer upp. Några uttrycker 
att under den period jag skaffar barn då vill jag göra det, 
jobba med något lugnare, jobba deltid, vara familj, gå in i 
det projektet.
Kvinnorna gör ett aktivt val att skaffa barn - det finns 
konsekvenser de måste hantera. 
Medan en del av dem beskriver det som o deras pojkvänner 
inte funderat utan tvärtom ser frågande ut när de frågat. 
Inte för att de inte vill ha barn utan för att de inte 
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tänker på att det får konsekvenser.
De allra flesta av tjejerna har dragits till både teatern 
och filmen till konsten just för att man får ge upp det 
andra och befinna sig i ett undantagstillstånd.
När jag frågar om det skulle vara bättre med mer 
kontrollerade arbetstider svarar de flesta att jo det 
skulle nog gå men det är inget för mig. Tjusningen i det 
konstnärliga arbetet är att man får släppa taget och bara 
gå in i sig själv, att bli uppslukad, detta som 
traditionellt varit förbehållet män, både inom konsten och 
i andra yrken. Män har gjort karriär och släppt taget om 
ansvaret för resten av livet medan de haft kvinnor som 
skött projektet familj. 

(författarens kommentar)

Scene 172: NUTID. SCEN. INT. PRODUKTIONSLOKAL. DAG P.103

! - I mitten av maj 2010 publicerades rapporten 00-talets 
regidebutanter och jämställdheten av Svenska filminstitutet 
(SFI). I den får man bland annat veta att av de kvinnor som 
debuterade som långfilmsregissörer mellan år 2000 och 2009 
hade 94% någon form av filmutbildning eller bakgrund inom 
teatervärlden. Endast 6%, vilket i verkliga tal är 
en(1)person, hade gått den så kallade ”långa vägen” och 
arbetat sig fram genom branschen till en långfilmsdebut. 
För män var siffrorna annorlunda. Där var motsvarande 
siffra 42%.
(författarens kommentar)
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